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grootstedelijke educatie
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De Krakeling is de ruimte voor volwassen jeugdtheater
• 41.000 bezoekers per jaar 

• 300 voorstellingen per jaar

• 7 dagen per week, 

• zaalbezetting 78%

De Krakeling is de ruimte voor excellente podiumkunst 
• voor alle Amsterdamse kinderen en jongeren

• van 2 jaar tot 17 jaar

• sinds 1978

• van generatie op generatie

• icoon jeugdtheater Nederland

• brede programmering over de stad, van Bijlmerparktheater tot en met Mozaïek 

De Krakeling is de ruimte voor grootstedelijke educatie
• het grootste educatieproject voor basisscholen van Amsterdam

• jaarlijks 13.000 leerlingen uit het primair onderwijs

• > 2000 workshops en lessen op scholen van Zuidoost tot Osdorp 

• jaarlijks 8000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs

• over de gehele stad verspreid

Prioriteiten 2013 – 2016
• meer bemiddelen tussen publiek en makers

• educatie versterken

• samenwerking en ondernemerschap sterker ontwikkelen
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Inleiding

‘Cool, het is 3D!’
‘Cool, het is 3D!’ riep laatst een 14-jarige bij een voorstel-

ling in de Krakeling. In Jeugdtheater de Krakeling maken 

jaarlijks meer dan 40.000 kinderen en jongeren kennis 

met verhalen zonder een speciaal brilletje op te hoeven 

zetten. Wij willen zoveel mogelijk kinderen en jongeren 

uit alle lagen van de bevolking bereiken, om theater-

bezoek een plek in hun verdere leven te geven. De Krake-

ling legt de basis waar andere theaters op aansluiten. Dit 

doen we al 35 jaar in het hart van Amsterdam.

Jeugdtheater in Nederland en Amsterdam staat voor grote 

uitdagingen. Door bezuinigingen gaan gezelschappen ver-

dwijnen, dus het aanbod wordt minder divers. Hoe speel 

je hierop in als hét podium voor jeugdtheater? Hoe pak je 

kansen op het gebied van samenwerking? Welke tradities 

koester je, welke innovaties omarm je? Hoe blijven wij de 

beste plek voor de ontmoeting tussen publiek en makers?

Als instelling aan de top van de sector is het onze verant-

woordelijkheid om deze vragen te beantwoorden. Jeugd-

theater de Krakeling maakt daarom heldere, scherpe keu-

zes: meer focussen op de bemiddeling tussen publiek en 

makers, de educatieve activiteiten versterken, en samen-

werking en ondernemerschap ontwikkelen op een manier 

die bij ons theater past. Een voorbeeld: we bundelen onze 

educatie-expertise met die van de Toneelmakerij en het 

Rozentheater binnen een nieuw op te richten educatie-

centrum. Ook Theater Bellevue sluit zich hierbij aan als 

groot publiekstheater. (Zie Aanhangsel). Hierin kunnen 

wij onze expertise delen met andere instellingen en tonen 

we gezamenlijk realiteitszin en onverminderde ambitie. 

Al verandert veel, dit blijft gelijk: Jeugdtheater de Krake-

ling biedt excellente podiumkunst en een vernieuwend 

aanbod. Wij vervullen onze publieke taak met grote pro-

fessionele betrokkenheid, puur gericht op onze klant en 

diens ontwikkeling. Wij geven kinderen en jongeren de 

ruimte.

Kees Blijleven, directeur Jeugdtheater de Krakeling
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Missie en visie 

1. De ruimte voor 
volwassen jeugdtheater
Jeugdtheater de Krakeling biedt het beste jeugdtheater 

van Nederland voor alle Amsterdamse kinderen en jonge-

ren. Al 35 jaar lang doen wij dit van generatie op generatie. 

Wij zien publiek uit onze begintijd terug als ouders met 

eigen kinderen, en ouders als grootouders met kleinkin-

deren. De Krakeling is letterlijk in stad en land een begrip.

Kernwaarden
• Excellent

• Betrokken

• Vernieuwend

• Ontwikkelend

• Klantgericht

Ons artistiek beleid is gericht op hoogwaardige program-

mering en sterke educatie. Dit levert een duurzaam kwa-

liteitsaanbod op, bijvoorbeeld in de verregaande samen-

werking met hét jeugdtheatergezelschap van Amsterdam, 

de Toneelmakerij. De komende jaren passen wij onze stra-

tegie aan om nog meer een centrale rol als matchmaker 

te kunnen vervullen in het verbinden van vraag van het 

publiek en het aanbod van de makers. Zodat elk kind en 

elke jongere in Amsterdam zich persoonlijk aangesproken 

kan voelen door de belofte ‘Krakeling, jouw theater’.

Grootstedelijk podium voor  
volwassen jeugdtheater
Een eigen theater voor de kinderen van Amsterdam is een 

essentieel hoofdstuk in een geloofwaardig verhaal over 

een stevige bodem voor cultuurparticipatie en talentont-

wikkeling voor alle Amsterdammers. Je kunt nog zoveel 

doen op scholen, maar de unieke kracht van podiumkunst 

voor kinderen manifesteert zich nergens zoals in het the-

ater. De Krakeling is de ruimte die topervaringen voor het 

leven oplevert. In ons monumentale gebouw leveren wij 

bovendien een bijdrage aan het profiel van het Leidseplein 

als het theaterdistrict van de Amsterdamse metropool. 

De Krakelinglocatie is sterk verbonden met ons imago 

en speelt een grote rol bij de herkenbaarheid voor ons 

publiek.

De Krakeling is van de kinderen
‘De ruimte voor...’ is de slogan die de Krakeling sinds 

2011 voert. Een succesvol jeugdtheater plooit zich in het 

gebouw en de organisatie naar de doelgroep in al zijn 

diversiteit. Wij nemen kinderen serieus en verplaatsen 

ons in hun denk- en belevingswereld. Kinderen en jonge-

ren verdienen een veilige, vertrouwde plek die in de fysie-

ke en mentale maatvoering rekening met hen houdt. Dit 

begint met basale zaken, die bij de Krakeling vanzelfspre-

kend zijn, zoals aanschuifbanken met kussentjes in plaats 

van losse stoelen. Maar belangrijker: het betekent ook 

een ongedwongen manier van verwelkomen, een sfeer-

volle, grote foyer, een ander type zaal. De focus ligt op 

een drempelvrije, directe ervaring. In de Krakeling hebben 

wij een eigen ruimte gecreëerd waar kinderen en jongeren 

zichzelf kunnen en mogen zijn. Wij hebben een uitgespro-

ken voorkeur om deze plek te behouden voor de jeugd van 

Amsterdam.

De Stichting Jeugdtheater Amsterdam
- Jeugdtheater de Krakeling

- Krakeling Theaterproject voor het basisonderwijs 

- Jeugdtheatercircuit

Jeugdtheater de Krakeling is de basis voor artistiek 

beleid, drager van cultureel imago en thuisbasis van 

de organisatie. Het Krakeling Theaterproject bereidt 

schoolvoorstellingen voor en ontvangt leerlingen uit 

de hele stad. Het Jeugdtheatercircuit is een alliantie 

van theaters, verspreid over de stad, met een structu-

reel theateraanbod voor de schoolgaande jeugd.

‘De Krakeling is een plek midden in de 
stad waar de verbeelding aan de macht 
is. Zo’n plek is uiterst belangrijk voor zich 
ontwikkelende kinderen, omdat het hen 
verrast.’ Rogier van der Velde, vader van Jelle (8) en 

Sterre (6)
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Een volwassen discipline
Jeugdtheater anno 2011 is een artistiek volwassen discipli-

ne. Er staan geen kinderen op het podium, zoals veel men-

sen nog steeds denken. Volwassen, professionele makers 

scheppen verhalen en beelden in een boeiende mix van 

toneel, dans, poppentheater, muziektheater, multimedia 

en literatuur. Wij blijven werken aan onze positie als nati-

onaal jeugdtheater, juist nu de sector in zwaar weer zit. 

Mede door de exploitatie van de eigen theaterzaal heeft 

de Krakeling zich ontwikkeld tot een expertisecentrum 

voor het Nederlandse jeugdtheater. Wij zijn de katalysator 

voor nieuwe formats, zoals Alle 13 goed! (zie pag 6), die bij 

andere instellingen navolging vinden. Wij maken verbin-

dingen met gezelschappen en andere theaters in binnen- 

en buitenland, om elkaars expertise en ervaringen in te 

kunnen zetten in het belang van onze jonge klanten.

Wij zijn en blijven het kloppend hart van de markt waar 

het publiek en makers elkaar ontmoeten in het beste 

programma dat er landelijk te vinden is. Als enige volwas-

sen theater dat onvoorwaardelijk kiest voor kinderen en 

jongeren, leveren wij een vitale bijdrage aan de ontwik-

keling van het publiek van de toekomst. Onderzoek van 

Ineke Nagel uit 2004 wijst uit dat hoe eerder in het leven 

men begint met cultuur, des te vaker men later partici-

peert. Dit geldt voor personen die vóór hun achttiende 

begonnen met deelname aan cultuur en gaat op voor 

theaterbezoek. De Krakeling staat aan het begin van  

een keten die voor de rest van de theatersector zo 

belangrijk is. 

 

Programma

2. De ruimte voor 
excellente podiumkunst 

Ambitie Programma
• Samenwerking met de Toneelmakerij intensiveren

• Nederlandse topgezelschappen nog meer bij ons 

programma betrekken

• Programma verbreden met literatuur

• Kennis delen met makers, als sparringpartner

• Levensvatbare voorstellingen van minder  

gevestigde makers

• Langere series van gevestigde gezelschappen

• Hernemingen van publiekslievelingen

• Ruimte voor innovatie

• Waarborgen projecten Rozentheater

• Nog hogere zaalbezetting

Huisgezelschap
De keuze voor de Toneelmakerij als huisgezelschap heeft 

bijzonder positief uitgepakt. De Amsterdamse jeugd 

profiteert ervan dat een toonaangevend gezelschap 

zich met de stad verbindt. De Toneelmakerij speelt alle 

voorstellingen voor de leeftijd 4 tot en met 15 jaar in de  

Krakeling (primair onderwijs en onderbouw VO). 

De verbinding met de Toneelmakerij heeft ook verdieping 

van het educatieprogramma opgeleverd. De Toneelmake-

rij speelt de komende periode jaarlijks twee of drie voor-

stellingen in serie (jaarlijks 50 à 70 voorstellingen). In 2013 

versterken wij de band met de Toneelmakerij met langere 

series in een combinatie van school- en vrije voorstel-

lingen. Ook zoeken we maatschappelijke verbanden, bij-

voorbeeld met het project Granny (begin 2013).

Matchmaker tussen vraag en aanbod
Onze rol als matchmaker tussen vraag en aanbod wordt 

groter. Wij delen onze kennis over publiekscategorieën 

met makers. Vooral startende gezelschappen kunnen daar 

hun voordeel mee doen bij het ontwikkelen van levens-

vatbare voorstellingen. Wij steunen hen om publieksvoor-

keuren en artistieke intenties in balans te brengen. 

Naar een hogere bezetting
De Krakeling biedt voorstellingen voor peuters, maar ook 

voor bijna-volwassenen. De programmering is diep en 

breed. Alle disciplines, van toneel tot poppentheater, van 

dans tot multimedia komen aan bod. De landelijke top 

speelt in de Krakeling, maar ook de nieuwe talenten. De 

vrije voorstellingen in de Krakeling hebben een gemid-

delde zaalbezetting van 78%. (Bij schoolvoorstellingen 

100%.). Dat is hoog, maar biedt ook ruimte om te groeien. 

De overname van projecten uit het Rozentheater zal voor 
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Overzicht vaste bespelers 2009 – 2013 
(naast huisgezelschap de Toneelmakerij)
• Het Houten Huis (opvolger van Speeltheater  

Holland) > poppen- en beeldend theater, alle 

leeftijden , winnaar Gouden Krekel 2011 (beste 

jeugdvoorstelling)

• Theatergroep Max. > beeldend theater en mime, 

alle leeftijden

• Het Laagland > verhalend theater (King Arthur, 

Brief voor de Koning)

• Danstheater AYA > voor jongeren, maatschappe-

lijke onderwerpen

• Theatergroep DOX > danstheater door jongeren 

voor jongeren

• ISH > urban dance-theater voor jongeren

• Kopergieterij (Gent) > topgezelschap uit Vlaande-

ren, (ateliers: best practice voor artistiek werken 

met kinderen en jongeren)

• De Bonte Hond (Almere) > beeldend fysiek theater

• Het Filiaal (Utrecht) > muziektheater

Voordelen voor gezelschappen
• band opbouwen met groter en breder publiek

• effectievere marketing 

• artistieke verdieping

 • seriebespeling

een hogere bezettingsgraag in de Krakeling zorgen.

Meer kaartjes verkopen is ook een kwestie van slimmere 

promotie voeren. Samen met gezelschappen en theaters 

bundelen we marketinginspanningen en - budgetten. Zo 

brengen wij sinds 2011 samen met het DeLaMar Thea-

ter, de Meervaart, de OBA en de Stadsschouwburg elke 

vakantie een ladder voor het Amsterdamse publiek uit.

Series en successen
In de programmering en werving spelen we in op de veran-

derende bevolkingssamenstelling van de stad. Groepen als 

ISH, Theatergroep DOX en Danstheater AYA bereiken jon-

geren die anders niet gauw in het theater komen. Boven-

dien stellen we gezelschappen in staat om zoveel mogelijk 

Amsterdams publiek te trekken voor hun succesnummers. 

We maken meer en langere series en vaker hernemingen 

van topvoorstellingen mogelijk. Tegelijkertijd zorgen wij 

ervoor dat de programmering afwisselend blijft.

Vanaf 2012 verbreedt de Krakeling het programma met 

literatuur. In aansluiting op het Logosfestival (zie hieron-

der) brengen wij meer aanbod dat een sterke relatie heeft 

met literatuur voor jeugd en jongeren. Met op boeken 

gebaseerde stukken kunnen we nieuw publiek aanboren 

en aanvullende activiteiten organiseren, zoals gesprekken 

of meet&greets met auteurs. 

In goed overleg neemt de Krakeling een deel van de pro-

grammering en succesvolle projecten met het Rozenthea-

ter over die bij onze doelgroepen passen. Voorbeelden zijn 

de theatrale rondleidingen voor brugklassen en de Gouden 

Roos, een meespeelproject voor de onderbouw VMBO.

Seriebespeling met vaste bespelers 
De Krakeling breidt de succesvolle samenwerking uit met een 

select aantal gezelschappen die toonaangevend zijn op hun 

terrein. Met de groepen die erbij komen, bereiken we nieuw 

publiek en zorgen we voor vernieuwing in het aanbod. Bij 

deze keuzes laten wij ons leiden door de volgende criteria:

• verscheidenheid in disciplines

• verschillende leeftijdscategorieën

• publieksbereik

• een hoog artistiek niveau binnen de discipline

Format Alle 13 goed!
De Krakeling bouwt het succesvolle format Alle 13 goed! 

uit. Gezelschappen organiseren meer programma rondom 

voorstellingen. Met nagesprekken en workshops voor kin-

deren en jongeren leggen we brede verbanden tussen de 

voorstelling en actuele of tijdloze thema’s. Ook werken 

gezelschappen samen in themaweken. Het hele gebouw 

wordt benut, bijvoorbeeld met exposities en workshops in 

de foyer. Ook nagesprekken, kleine extra voorstellingen en 

muziekoptredens behoren tot de mogelijkheden. 

Festivals
De Krakeling organiseert elke twee jaar het Vlaamse 

jeugdtheaterfestival Goesting, in samenwerking met De 

Brakke Grond en Stadsschouwburg Amsterdam. We gaan 

door met POP ARTS, het jaarlijkse internationale poppen-

theaterfestival, samen met theater Bellevue voor volwas-

senenprogrammering en het Ostadetheater. In 2012 start 

de Krakeling de Amsterdamse versie van Jong Danst!, een 

festival voor de jeugddans.

Sinds 2009 maken wij met de selectie van de Krekeljury 

deel uit van het Theaterfestival. Vanaf 2012 is een inter-

nationale voorstelling bij ons te gast als Directors’ Choice.

‘De Krakeling is hét theater voor het 
Nederlands Jeugdtheater, altijd kiezend 
voor kwalitatief en vernieuwend aanbod, 
een ontmoetingsplek voor ervaren en 
jong talent en een geweldige gastheer 
voor theatergroepen én publiek.’  
Liesbeth Coltof, artistiek leider De Toneel makerij
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Sinds 2012 organiseren we Logos, het internationaal lite-

ratuurfestival met de Balie en ism de SLAA. Dit festival 

betrekt de jeugd bij de taal die zij dagelijks gebruiken en 

daagt hen uit om hun fantasie de vrije loop te laten in het 

zelf werken met taal.

Internationalisering
Als nationaal jeugdtheater van Nederland werken wij aan 

een internationale functie en erkenning. De laatste jaren 

bouwen wij consequent aan een internationaal netwerk. 

De Krakeling is met de directeur vertegenwoordigd in het 

oprichtingsbestuur van de Nederlandse afdeling van de 

Association Internationale du Théâtre pour l’Enfance et la 

Jeunesse (ASSITEJ), wereldwijd het belangrijkste internati-

onale netwerk voor jeugdtheater. Voor festivals als Logos 

en POP ARTS hebben wij ook de mogelijkheid om interna-

tionaal te programmeren.

Locatietheater
De Krakeling vindt het belangrijk om ook buiten het pand 

het publiek een theaterervaring te bieden. In de zomer-

maanden programmeert het voorstellingen op locatie in 

Amsterdamse parken, maar ook daarbuiten zoals Myste-

ries op Marken van Speeltheater Holland, een theatrale 

rondgang over het eiland Marken.

Innovatie
De Krakeling is de ruimte voor jong talent. Dat vindt 

bij ons al jarenlang een podium om zich aan het ‘grote’ 

publiek te presenteren. De komende periode borgt en ver-

sterkt De Krakeling de huidige laboratoriumfunctie. Hier 

wordt immers de kiem gelegd voor de publiekstrekkers 

van de toekomst. Wij maken voor makers én publiek dui-

delijk dat de Krakeling ook op dit vlak het beste te bieden 

heeft.

Innovatiefonds
 De Krakeling levert de komende periode facilitaire 

ondersteuning aan het nieuwe Jeugdtheaterfonds, 

waarin producent STIP Theaterproducties jaarlijks  

u 30.000 ter beschikking stelt. Het fonds ondersteunt 

jonge talenten die theater maken voor jeugd en jon-

geren. De Krakeling geeft de makers een premièreplek 

en speelbeurten. Het Jeugdtheaterfonds creëert een 

extra geldbron voor het jeugdtheater en bindt een 

landelijk netwerk aan zich van theaters die het werk 

van de makers programmeren. Het fonds wordt in 

2013 actief.

Educatie

3. De ruimte voor 
grootstedelijke educatie

Ambitie Educatie
• Meer educatieve activiteiten waarbij deelnemers 

kennismaken door zelf doen

• Duurzame verbinding met individuele leerlingen 

en ouders

• Vergroten bestand van ambassadeurs binnen 

doelgroepen

• Versterking netwerk van scholen

• Verankering theater in de gemeenschap

In Amsterdam is nog steeds brede maatschappelijke 

steun voor investeringen in de jeugd en in cultuuredu-

catie. Namens de samenleving maken wij de jeugd deel-

genoot van het culturele leven van de stad. Dit doen wij 

door maatwerk te leveren voor het primair en voortgezet 

onderwijs. 

De Krakeling is bij uitstek een plek waar kinderen en jon-

geren via school het plezier in kunst en cultuur ontdek-

ken. Scholen werken graag met ons programma. Niet voor 

niets zijn wij het grootste educatieproject voor basisscho-

len van Amsterdam. Ook de experts zijn overtuigd van 

de toegevoegde waarde ervan. Kunstschouw Paul Collard 

benoemde in maart 2011 het project van de Krakeling als 

‘best practice’ in educatie. Dit is een stimulans om ons 

educatieprogramma verder te verbeteren. De Krakeling 

werkt continu aan de ontwikkeling van een toonaange-

vende educatiepraktijk, die het (jeugd)theater meer ver-
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ankert in de gemeenschap en het draagvlak ervoor ver-

groot. Bovendien dragen wij ertoe bij dat Amsterdam er 

internationaal toe doet op dit terrein.

Topervaring basisschool: kunst én educatie,  
Krakeling Theaterproject voor de hele school
De doelstelling van De Krakeling is om elk kind op een 

Amsterdamse basisschool de kans te bieden in aanraking 

te komen met theater. Om dit te bereiken heeft De Krake-

ling al jaren het succesvolle Krakeling Theaterproject voor 

het basisonderwijs. Hierin maken leerlingen van groep 1 

tot en met 8 kennis met kunst door een voorstelling in 

De Krakeling te bezoeken (het is een voorwaarde dat de 

hele school deelneemt). Als voorbereiding hierop krijgen 

de leerlingen lessen op school van gekwalificeerde thea-

ter- of dansdocenten. De docent geeft aan alle groepen 

les en is het hele jaar door in blokken op school aanwezig. 

Zo krijgt kunsteducatie een stevige inbedding op school. 

Juist voor kinderen die van huis uit niet in aanraking 

komen met kunst, is dit een topervaring. 

Jaarlijks organiseert De Krakeling rondom de voorstel-

lingen een dag voor leerkrachten, om zo de scholen nog 

meer bij ons project te betrekken. Het spreekt voor zich 

dat De Krakeling op educatiegebied nauw samenwerkt 

met de gezelschappen. Sinds 2009 bieden De Krakeling, 

de Toneelmakerij en de Stadsschouwburg, als kwaliteits-

aanbieders, hun theaterprojecten voor het basisonderwijs 

gezamenlijk aan de scholen aan en stemmen de toewij-

zingen op elkaar af. De Krakeling krijgt meer aanvragen 

van scholen dan we kunnen honoreren, daarom maken we 

meerjarige afspraken met scholen.

‘Al jaren bezoek ik met mijn brugklas  
De Krakeling. De medewerkers zijn enorm 
‘kindgericht’. Voorstellingen met een 
culturele en etnische mix zoals we zelden 
in een theater zien. Juist dat maakt De 
Krakeling zo waardevol en uniek.’ Charlotte 

de Vries, docent Fons Vitae

Educatie voor middelbare scholen
De Krakeling kiest voor een verdere ontwikkeling van 

educatieprojecten voor het voortgezet onderwijs. Het 

is belangrijk dat de theaterervaring aansluit bij de bele-

vingswereld van jongeren. In overleg met de scholen 

wordt bekeken wat belangrijk is voor de leerlingen. Door 

de intensieve samenwerking tussen De Krakeling en de 

gezelschappen, kunnen scholen rekenen op een verschei-

denheid in het aanbod met de disciplines dans, muziek en 

toneel. Daarbij bieden wij voorafgaand aan de voorstel-

lingen workshops aan, die op maat worden ontwikkeld.

De programmering met de verschillende disciplines maakt 

het mogelijk alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs 

(VMBO tot VWO) te bedienen. Zo wordt De Krakeling een 

ontmoetingsplek waar jongeren een totale theaterbele-

ving ervaren. Het ‘Avondje uit in de Krakeling’ dat bestaat 

uit het volgen van een workshop, een gezamenlijke maal-

tijd en het bezoek aan een voorstelling, is al jaren een 

succes formule.

Samenwerking
Om nog meer leerlingen van onze programma’s voor het 

basisonderwijs en voortgezet onderwijs te laten profite-

ren zetten wij in op nauwere samenwerking met collega-

instellingen. Naast de samenwerking met de Toneelmakerij 

en de Stadsschouwburg gaan we vanaf 2013 met Podium 

Mozaïek, de Tolhuistuin/Noorderparkkamer en het Bijl-

merparktheater (buurttheaters met een educatieve func-

tie) samenwerken. Als grootste partner met de meeste 

plaatsingsmogelijkheden coördineert de Krakeling het 

aanbod stadsbreed. Dit gebeurt vanuit het nieuwe op te 

richten educatiecentrum de Rozen in samenwerking met 

Theater Bellevue, het Rozentheater en de Toneelmakerij. 

Zo kunnen we scholen een doorlopende leerlijn aanbieden, 

waarbij leerlingen het ene jaar een voorstelling in de Kra-

keling bezoeken en het daaropvolgende jaar een voorstel-

ling in het theater in hun deel van de stad. Door expertise 

te bundelen komen we tot een optimaal bereik van onze 

publieksgroepen in de leeftijdsgroepen 4 tot 18 jaar. 

2 tot 12 jaar
Partners

 Toneelmakerij, Stadsschouwburg Amsterdam,  

Mozaïek, Tolhuistuin en Bijlmerparktheater

12 tot 18 jaar
Partners
Bellevue, Rozentheater en Toneelmakerij

Verdiepen door zelf doen
Leerlingen van groep 7 werken aan een eigen minipro-

ductie gebaseerd op een voorstelling, die zij met school 

hebben bezocht. Bij hun presentatie zoeken wij de ver-

binding met de ouders, die als beslissers essentieel zijn 

bij publieksontwikkeling. Deze groepen kunnen in het 

jaar daarop hun eindmusical in De Krakeling verzorgen. 

Zo werken we niet alleen aan nieuw publiek, maar zoe-

ken we duurzame verbindingen met scholen en leerlingen. 

We volgen deelnemers in het voortgezet onderwijs, als 

ambassadeurs of als jong talent (selecte groep). Wij zoe-
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ken hierbij de samenwerking met scholen verspreid over 

de hele stad. De Krakeling heeft een intensieve samen-

werking met een aantal zogenoemde speerpuntscholen. 

Op dit moment zijn dat de Sint Janschool, Brede School 

de Kinkerbuurt, de Admiraal de Ruijterschool en Leonardo  

da Vinci in stadsdeel West, Het Gein in Zuidoost, Prof. dr. 

Kraemerschool in Nieuw-West. In het seizoen 2012/2013 

breiden wij de pilot uit met meerdere scholen. 

Via educatie naar participatie
Bij schoolvoorstellingen zien wij de afspiegeling van de 

Amsterdamse samenleving en ontvangen wij ook veel kin-

deren die normaal niet naar theater gaan. Onze medewer-

kers bezoeken ouderavonden en leggen het verband tus-

sen binnenschoolse educatie, het Krakeling Theaterproject 

en de vrije voorstellingen. Zo leggen wij de verbinding 

tussen de school- en vrije voorstellingen om een nieuw 

publiek op te bouwen.

Organisatie en omgeving

4. De ruimte voor 
cultureel ondernemerschap 

Ambitie Financiën
• Financiële balans versterken

• Duurzame relaties met sponsors, investeerders en 

derden (organisatoren)

• Versterken ondernemerschap in de organisatie

• Vergroten zichtbaarheid Krakeling

In de afgelopen periode heeft De Krakeling al voldaan aan 

de doelstelling door 28% eigen inkomsten te verwerven. 

Ons traject naar een hogere verhouding ziet er als volgt uit:

1 Meer inkomsten uit exploitatie van de ruimte, via 

verhuur, evenementen en uitbreiding horeca-aanbod 

en -openingstijden

2 Meer inkomsten uit kaartverkoop, via tariefdifferenti-

atie, gebundelde promotiekracht, meer hernemingen 

van successen 

3 Meer sponsoring door bedrijfsleven, mecenaat en 

‘vrienden van’, en crowdfunding van speciale projec-

ten. Onze verbintenis met ABN AMRO is het model 

voor nieuwe sponsorrelaties.

De Krakeling onderneemt
Om onze marktbenadering aan te scherpen en onze speci-

fieke voordelen zo goed mogelijk te benutten, investeert 

De Krakeling in meer ondernemerschap in de eigen orga-

nisatie. Er werken 10,2 fte personeel bij De Krakeling. 

Wij nemen het initiatief om te komen tot gecoördineerde 

acties van gezelschappen en podia om sponsors en pri-

vate investeerders te benaderen. Een verstandige samen-

leving investeert in de jeugd. Met dit verhaal benaderen 

wij de komende jaren nieuwe geldschieters. We leggen 

ons gewicht in de schaal als toonaangevend podium voor 

jeugdtheater.

Daarnaast overwegen we om het gebouw vaker te verhu-

ren. Wij zijn in contact met partijen voor diverse activi-

teiten, zoals Frisfeesten of een kindvriendelijk restaurant. 

Wij richten ons op evenementen die bij ons profiel pas-

sen, maar waarvoor wel een uitbreiding van onze exploi-

tatievergunning noodzakelijk is. Wij onderzoeken de 

mogelijkheden om een vaste zaterdagavond per maand 

in de agenda op te nemen voor een evenement van een 

externe partij. Ook biedt De Krakeling arrangementen aan 

voor BSO-organisaties als Partou, waar met name tijdens 

schoolvakanties markt voor is.

Positie in het lokale netwerk van podia
De Krakeling manifesteert zich meer en meer als sterk merk 

(of zelfs als keurmerk). Bij programmering op andere locaties 

in de stad, zoals in Theater van ‘t Woord (OBA), komen voor-

stellingen uit als ‘De Krakeling op locatie.’ Zo maken meer 

kinderen in de hele stad eerder kennis met De Krakeling.

Jeugdtheater versterken via het circuit
De Krakeling brengt overal in Amsterdam professioneel 

jeugdtheateraanbod. Binnen het circuit stemmen wij pro-

grammering en marketing af. In het Jeugdtheatercircuit 

werken de volgende theaters samen: Jeugdtheater de  
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Krakeling, Ostadetheater, Frascati, PleinTheater, Bijlmer-

parktheater en Podium Mozaïek. 

De Stichting Jeugdtheater Amsterdam wil professionele 

voorstellingen voor jeugd blijven stimuleren in de wijken. 

Daarom is er vanaf 2013 een plaats ingeruimd voor Podi-

um Mozaïek. Met dit podium gaan wij ook op educatief 

gebied afstemmen. Met de Meervaart is in goed overleg 

de subsidierelatie van de Stichting overgenomen door 

Stadsdeel Nieuw-West.

De circuittheaters bepalen voor hun programmering voor 

jeugdtheater deels zelf. Met hun lokale kennis zorgen zij 

voor een goede aansluiting tussen vraag en aanbod. 

Als kenniscentrum voor jeugdtheater voedt De Krakeling 

de andere theaters met informatie over nieuwe ontwik-

kelingen en programma’s. Wij bieden een overkoepelende 

visie voor een goed en samenhangend jeugdtheateraan-

bod in de stad. Het circuit fungeert als netwerk waarin 

programmeurs en marketingmedewerkers van de aange-

sloten theaters actief informatie uitwisselen en de pro-

grammering afstemmen.

Huisvesting
Onlangs hebben wij ons huurcontract voor het pand bij 

de Koekjesbrug, waar wij sinds 1978 zijn gehuisvest, voor 

een aantal jaren verlengd. Wij zijn hier bijzonder ver-

heugd over. Hiermee is de continuïteit van de huisvesting 

gewaarborgd en hebben wij de dreiging van een aflopend 

huurcontract afgewend. Ons monumentaal pand dat voor 

generaties Amsterdammers een grote herkenbaarheid 

heeft en waar menig Amsterdams kind zijn eerste schre-

den in het theater heeft gezet, kan hiermee behouden 

blijven voor het jeugdtheater.

Toelichting op de begroting
Door overname van een deel van de programmering uit het 

Rozentheater in de periode 2013-2016 stijgt het aantal acti-

viteiten in De Krakeling. Het aantal overige commerciële 

zaalhuuractiviteiten neemt iets minder toe om plek te bie-

den aan de extra programmering. Dit betekent dat zowel de 

publieksinkomsten als de activiteitenlasten toenemen. De 

toename van de activiteitenlasten is hoger dan de stijging 

van de publieksinkomsten. Door rekening te houden met de 

beoogde synergie van de samenwerking vangt De Krakeling 

de nettoprogrammeringslast in de begroting op. 

Deelname aan het nieuwe centrum voor kunsteducatie en 

participatie i.o. De Rozen heeft de komende vier jaar geen 

gevolgen voor onze begroting omdat wij onze educatiespe-

cialisten vooralsnog in een vorm van detachering inbrengen. 

Het nieuwe huurcontract voor de huidige locatie is per  

1 januari 2012 aangepast naar de geldende culturele huur van 

u 108/m2. Huren kost ons jaarlijks ca. u 20.000 meer. Wij 

vangen dit op binnen het huidige subsidieniveau.

Voor de circuitprogrammering reserveren wij voor Podium 

Mozaïek als nieuw circuittheater jaarlijks u 10.000 binnen 

het huidige subsidieniveau van de stichting (naast de in 

totaal u 90.000 voor de andere circuittheaters). Het percen-

tage eigen inkomsten van De Krakeling ligt 3% hoger als wij 

de subsidie voor de circuittheaters niet zouden verdelen.

Samenvattend slaagt De Krakeling erin met hetzelfde 

bedrag als in het Kunstenplan 2009-2012 en ondanks een 

hogere huur en de investering in het circuit, toch meer 

programmering te bieden. Dit lukt door flexibel te blijven 

ondernemen en nog slimmer samen te werken.

 

januari 2012 © Jeugdtheater de Krakeling

Nieuwe Passeerdersstraat 1, 1016 XP Amsterdam

020 · 6253284, www.krakeling.nl

Circuit Jeugdtheater Amsterdam
• De Krakeling (200 plaatsen); aan het Leidseplein. 

Het enige echte jeugdtheater in Nederland. Lande-

lijke uitstraling. Kenniscentrum voor het jeugd-

theater.

• Ostadetheater (84 zitplaatsen, Zuid); program-

mering bij uitstek gericht op de buurt. Hoopt over 

enkele jaren te verhuizen naar het voormalige 

gemeentearchief aan de Amstel, waar er meer 

ruimte zal zijn.

• Frascati/ (85 tot 180 zitplaatsen, Centrum); Fra-

scati richt zich met regulier aanbod op jongeren 

waarbij de interesse voor podiumkunsten is 

gewekt. Daarnaast geven kunstenaars en jon-

gerenredactie introductielessen, verzorgen een 

nagesprek of organiseren een clubavond.

• PleinTheater (80 zitplaatsen, Oost); de accommo-

datie aan het Sajetplein is uitermate geschikt voor 

peutertheater en er is veel potentieel publiek. Er is 

intensief contact met scholen en welzijnsinstan-

ties, zoals de Rode Loper. 

• Bijlmerparktheater, Zuidoost (theaterzaal: 180 

zitplaatsen); samen met Circus Elleboog, de Jeugd-

theaterschool, de 5 O’Clock Class en de Theater-

werkplaats. Vaste bespelers: Kalebas en Munganga.

• Podium Mozaïek, West (theaterzaal: 145 zitplaat-

sen); hier speelt de stichting een stimulerende rol 

bij de verdere professionalisering van het aanbod 

voor dit deel van de stad

• Theater van ’t Woord, OBA (theaterzaal: 270 

zitplaatsen); naast het circuit programmeert de 

stichting in opdracht van de OBA iedere maand 

een literaire voorstelling in het Theater van  

’t Woord.


